číslo 80

září 2019

Vážení spoluobčané,
určitě je mnohým z Vás líto, že skončilo možná bezstarostné období prázdnin
a dovolených, a že se nezadržitelně blíží podzim a zima. Děti si společně s rodiči pomalu,
ale jistě zvykají na školu, a my ostatní dospělí začínáme řešit, co ještě stihneme letos
udělat. Protože jak známo - zrána bude mlha, večer brzy tma, a to už jde všechno
podstatně hůř.
Jsem proto velmi rád, že se na obci zvládlo během léta opravdu hodně práce,
a věřím, že spoustu práce ještě společnými silami uděláme. Mnozí z Vás si určitě říkáte:
„Jsi starosta, tak se starej!“ Snažím se, ale někdy je toho opravdu až nad hlavu. Naštěstí
na to nejsem sám. Nedávno jsem četl jedno moudré rčení, které říká: „Má-li problém
řešení, netřeba si dělat starosti, nemá-li problém řešení, starosti nepomohou“.
Přál bych Vám všem i sobě, aby problémů, které nemají řešení, bylo co nejméně.
Libor Vykopal, starosta

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
V tomto čtvrtletí se zastupitelé sešli na pravidelné poradě 15. července, 14. srpna a 17. září
2019, veřejná zasedání se konala 19. července, 17. září a 20. září 2019.
Na šestém veřejném zasedání v období 2018 - 2022 bylo mj. schváleno:


změna nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v domě čp. 45 dle záměru
č. 2/2019 s tím, že nájemné činí 5 000,- Kč + DPH/měsíc od 1. 8. 2019,



darovací smlouva mezi Tělovýchovnou jednotou Sokol Ústí z. s. a obcí Ústí ve věci
sekacího stroje KUBOTA G 23 HD (na pořízení sekačky poskytla obec v letech 20112012 příspěvek ve výši 300 000,- Kč, jednou z podmínek této dotace byl převod sekacího
stroje do vlastnictví obce),



splátkový kalendář na úhradu smluvní pokuty stanovené za porušení povinnosti
vyplývající z kupní smlouvy k pozemku p. č. 1016/9 v k. ú. Ústí.

Na sedmém veřejném zasedání v období 2018 - 2022 bylo mj. schváleno:


darovací smlouva mezi Olomouckým krajem a obcí Ústí na částku 40 000,- Kč na
částečnou úhradu nákladů spojených s prostorovým postřikem proti komárům a úklidem
po povodni ze dne 22. 5. 2019 na území obce Ústí, okres Přerov,



poskytnutí daru Charitě Hranice ve výši 5 000,- Kč,



poskytnutí daru „Anděl“ z. s. ve výši 2 000,- Kč na podporu charitativní akce
ParaAkademie,



bezúplatný převod pozemku p. č. 155 o výměře 201 m 2 z vlastnictví obce Ústí do
vlastnictví Tělovýchovné jednoty Sokol Ústí (jedná se o pozemek pod šatnami TJ Sokol),



bezúplatný převod pozemku p. č. 1435 o výměře 28 m2 z vlastnictví obce do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje (jedná se
o pozemek před domem čp. 82, který je součástí silnice II/439),



poskytnutí dotace ve výši 150 000,- Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Ústí na úhradu
režijních nákladů v roce 2019.

Na osmém veřejném zasedání v období 2018 - 2022 bylo mj. schváleno:


výsledky výběrového řízení na realizaci projektu „Dispoziční rozšíření ZŠ Ústí“,



dodatek ke smlouvě o dílo s firmou Machovský s. r. o.
HV

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU


V červenci obec podepsala smlouvu o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního
prostředí ve výši 413 760,- Kč na realizaci akce „Přírodní zahrada pro MŠ Ústí“,
samotná obec se má podílet částkou 73 016,- Kč. Před nástupem firmy byly odstraněny
původní prolézačky a zahrada připravena na instalaci nových prvků (skupinová
houpačka, lanový prvek, pohyblivý most, pocitový chodník, prvky na zvládání motoriky
a lezení, vyvýšené záhony a domeček pro brouky). Dle smlouvy o dílo s firmou
Machovský s. r. o. má být dílo dokončeno do 30. 9. 2019, což se firmě nepodaří
zvládnout. Z tohoto důvodu obec musí uzavřít dodatek ke smlouvě o prodloužení termínu
tak, aby byly splněny podmínky dotace.



V červenci zahájil stavební úřad řízení na stavební úpravy hasičské zbrojnice, které
zahrnují výměnu oken, vchodových dveří a vrat, provedení nových podlah
v I. nadzemním podlaží, zřízení WC ve II. nadzemním podlaží, výměnu krytiny, zateplení
stropu a zateplení obvodového pláště s provedením nové fasády objektu a úpravě
vytápění. Dne 10. 9. 2019 bylo vydáno stavební povolení, dle finančních možností obce
bude se stavebními úpravami započato v příštím roce.



Ústí – dopravní automobil – v minulém Zpravodaji jste se dočetli o pořízení nového
dopravního automobilu pro Jednotku Sboru dobrovolných hasičů Ústí. Obecní úřad
připravil v červenci podklady pro závěrečné vyhodnocení obou dotací (Ministerstvo
vnitra, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a Olomoucký kraj).
Závěr zní: Akce splnila svůj cíl. Realizace akce proběhla za dodržení stanovených
závazných termínů, parametrů a bilance potřeb a zdrojů.



V červnu proběhla deratizace 102 kanalizačních šachet, po červencové kontrole byl
zjištěn u 59 šachet nulový výskyt, u 43 šachet vysoký výskyt hlodavců (což je 42 %).
Ideální stav je 30 %, firma doporučuje pravidelnou deratizaci 2 x ročně.



V srpnu vydal Městský úřad Hranice stavební povolení na „Cyklostezku Bečva – k. ú.
Černotín, k. ú. Ústí – Etapa 1 – Lávka přes Bečvu a v září společné povolení na
stavební záměr, kterým se povoluje stavba „Cyklostezka Bečva – k. ú. Černotín, k. ú.
Ústí – Etapa 2, cyklostezka včetně odbočných větví“.



„Dispoziční rozšíření ZŠ Ústí“ – v minulém Zpravodaji jste se mohli dočíst, že do
výběrového řízení na realizaci tohoto projektu se na jaře letošního roku nepřihlásila
žádná firma. Obec obdržela dne 8. července 2019 tzv. REGISTRACI AKCE
od Ministerstva pro místní rozvoj, ve které je potvrzena dotace ve výši 10 mil. Kč a je
uveden termín dokončení rekonstrukce školy do 30. 11. 2019. Celou záležitost pro obec
administruje firma Timoris Projekt a. s., která vyřizuje prodloužení termínu
do 30. 11. 2020. Bylo vypsáno opakované výběrové řízení, do kterého se přihlásily
4 stavební firmy. Ve středu 18. září 2019 se konalo posouzení a hodnocení jednotlivých
nabídek. Nejlepší nabídku podala firma Nosta, s. r. o. z Nového Jičína za
14 711 167,90 Kč včetně DPH.



Byt nad obecním úřadem byl pronajat od 1. 8. 2019, a to jedinému zájemci o tyto
prostory.



V září 2019 podepsala obec smlouvu s úřadem práce o vytvoření dvou pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací do 31. 1. 2020, prozatím obec uzavřela
jednu pracovní smlouvu.



Po výměně vstupních dveří a oken v prodejně COOP (2018-2019) pokračuje obec jako
vlastník budovy v dalších opravách. V průběhu září bylo zprovozněno nové vytápění,
které obsahuje teplovodní vytápění kondenzačním kotlem, nové rozvody a zabudování
6 ks radiátorů. Celou akci provedl Martin Dohnal, Ústí 40.



INFOKANÁL – pro zajímavost uvádíme, že na výzvu obecního úřadu v červnu 2019
reagovali a přihlásili se k odběru SMS zpráv 3 občané. Pokud máte o zasílání zpráv
zájem, využijte odkaz na webových stránkách nebo přijďte na obecní úřad.



Místní kovář Zdeněk Schneider instaloval na místním hřbitově stojan na konve a drobné
potřeby. Dále opravuje nápisy a držáky znaků na budovu obecního úřadu.



V pondělí 23. září od ranních hodin bylo firmou VaK Přerov a. s. provedeno čištění
kanalizační stoky od čistírny odpadních vod po most přes Opatovický potok naproti
hospůdce. Kanalizační potrubí bylo zaneseno pískem a drobným štěrkem, které se
dostane do potrubí při přívalových deštích šachtami kolem komunikace. Do konce
letošního roku bude tato stoka ještě jednou propláchnuta a dále bude vyčištěna přítoková
jímka na ČOV.



Z časových důvodu nebyla zatím provedena kontrola obecních pozemků.



Na závěr snad stojí za zmínku také to, že místní obecní úřad za přítomnosti hranické
matrikářky poprvé vykonával svatební obřad.
HV

OTEVŘENÍ CYKLOSTEZKY
V úterý 1. října 2019 v 11 hodin bude
slavnostně otevřena cyklostezka ze Skaličky
do Ústí s napojením na naši bruslařskou
dráhu. Do konce letošního roku budou z naší
strany ve směru na Skaličku nainstalovány
dopravní značky Začátek a Konec
cyklostezky.

Nyní musíme doufat, že Mikroregion Hranicko
bude úspěšný s žádostí o dotaci na Státní
fond dopravní infrastruktury na vybudování
lávky přes Bečvu a cyklostezku Ústí –
Černotín s napojením na cyklostezku za
mostem do Hranic.
Libor Vykopal

ZE ŽIVOTA OBCE
aneb co se událo během uplynulých 12 týdnů
Ohlédnutí za poutí sv. Petra a Pavla

Zábavné a pohodové sobotní odpoledne
si užili nejen malí, ale i velcí.
Kromě koloběžek obec Ústí financovala také
nákup sportovních potřeb – švihadla, letní
lyže, skateboard, slackline, spikeball a šipky,
které budou využívat děti v základní škole.

Nedělní vystoupení na výletišti

Mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla za účasti hasičů z několika sborů
byla opravdu slavnostní a důstojná

V průběhu prázdnin probíhaly opravy a udržovací práce na výletišti, obnovy se dočkal altán
na dětském hřišti a lavičky, nový nátěr má zábradlí, zastřešené posezení, bylo opraveno
zábradlí přes Nihlovský potok a také dřevěné sochy dostaly nový „kabát“.

Filip Bělík a Dominik Hýža
při opravě dřevěných soch

V srpnu byla zahájena obnova pomníku
padlým,
kterou
pro
obec
realizuje
akademický sochař René Tikal. Obnova se
uskutečňuje
za
finanční
podpory
Olomouckého kraje.

Při květnové povodni „odplaval“ hrací
domeček pro děti. V těchto dnech instaluje
firma Hřiště Pod Květinou dva nové prvky –
zavěšený most a lezecí stěnu, která může
zároveň sloužit jako malý úkryt pro děti.

V současné době dokončuje stavební firma Viktora Rýpara opravu fasády na budově
obecního úřadu, která zahrnuje přebroušení, penetraci, aplikací síťky a natření fasády.

LETNÍ KINO V ÚSTÍ
Už delší dobu jsme v kulturní komisi
uvažovali o promítání filmu na výletišti.
Kontaktovali jsme proto mobilní letní kino
z Hustopeč nad Bečvou a čekali, jak to u nás
dopadne. Protože v našich podmínkách je
letní kino samozřejmě jiné než v Hranicích.
V sobotu 20. července bylo nádherné, teplé
počasí, které přímo vybízelo zajít do letního
kina. Na film „Ženy v běhu“ přišlo
neuvěřitelných 164 diváků, což předčilo
veškerá naše očekávání. V pátek 6. září už

byla účast slabší, protože počasí bylo velmi
proměnlivé. Přes sem tam se objevující
dešťové kapky si film „Teroristka“ nenechalo
ujít 83 diváků.
Myslíme si, že to bylo fajn, a věříme, že se
kino líbilo i Vám. Po dvou promítáních už
máme jakési zkušenosti a víme, že lze
promítat i v zastřešeném posezení. Takže
příští rok se můžete těšit zas.
HV

Z MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Po prázdninách zahájila mateřská škola provoz v novém složení, Lenku Bartošovou
a Zdenku Rajtarovou doplnila paní učitelka Lenka Kubilková. Školku navštěvuje dvacet pět
dětí z Ústí, šest z Hranic, dvě z Horních Těšic, jedno z Dolních Těšic a dvě
z Býškovic.
Po prvních dnech, které byly
nejnáročnější
pro
12
nováčků, se chystáme na
první
vystoupení.
Pro
babičky
a
dědečky
secvičujeme
klasické
tanečky s nejmenšími a
složitější cvičení se staršími.
Do konce roku ještě chceme
stihnout divadlo, výlet na
farmu
Zdenka,
Lucerničkovou
slavnost,
rozsvěcení
borovice
a
Vánoční slavnost.
Kromě akcí mimo školku se
věnujeme především tvořivé
hře, pohybovým a hudebním aktivitám, výtvarným
činnostem,
které
nám
přinášejí radost a potěšení.
Začátek školního roku 2019/2020 v ZŠ a MŠ Ústí
Školní rok jsme slavnostně zahájili v pondělí
2. září 2019 za přítomnosti pana starosty
i místostarosty obce. Pozornost se ale nejvíce
ubírala k našim letošním osmi prvňáčkům,
které první školní den doprovodili do školy

jejich rodiče. Společně si prohlédli svoji třídu,
nové učebnice a pomůcky, a představili se jim
i jejich spolužáci. Školu tak bude v tomto
školním roce navštěvovat celkem 34 žáků ve
4 ročnících.

Ve škole se opravdu nenudíme!
V prvním týdnu jsme navštívili Farmu Zdenka Abychom se ve škole lépe poznali, využili
v Porubě. Všichni byli fascinováni množstvím jsme krásného nápadu z časopisu Tečka
zvířat na farmě a zaujati výkladem pana a každý žák si namaloval tričko, které je
Horníka o chodu a pracích na farmě.
zároveň takovou jeho malou vizitkou. Na
tričku totiž najdete obrázek jeho oblíbené
pohádkové postavičky, jeho oblíbený sport,
oblíbenou barvu i zvíře a mnoho dalšího.
V současné době zdobí trička plot před naší
školou a tímto i Vás zveme na prohlídku do
naší malé “galerie”.
V letošním školním roce je naše škola již
třetím rokem zapojena do rozvojového
programu MŠMT, díky kterému jsme získali
finanční příspěvky na další vzděláváni
pedagogických pracovníků, na spolupráci
školy s odborníky z různých oblastí přímo do
Uspořádali
jsme
tradiční
Triatlon výuky, na rozvoj nových metod ve výuce i na
malotřídních škol z okolí. Za krásného rozvoj digitální gramotnosti u žáků. Škola za
slunečného počasí zápolily děti ve třech získané prostředky nakoupila 10 tabletů do
disciplínách (jízda na koloběžce, běh a hod) výuky pro žáky v ZŠ a 10 tabletů pro práci
ve
tříčlenných
družstvech.
Sportovní s dětmi v MŠ. V následujících letech se tak
schopnosti našich závodníků se nezapřou budeme snažit dětem a žákům ukazovat
a tak jsme se ve všech kategoriích umístili na možné způsoby využití digitálních technologií
v praktickém životě s využitím a aplikací
prvním i druhém místě.
získaných vědomostí a dovedností.

Také v tomto školním roce se budou snažit
děti MŠ i žáci ZŠ svými vystoupeními potěšit

seniory, maminky a babičky i všechny
návštěvníky poutě sv. Petra a Pavla.
ZŠ a MŠ Ústí

SENIOŘI, POZOR NA PODVODNÍKY
V minulosti bylo v rámci Olomouckého kraje okradeno několik seniorů. Podvodníci tak získali
statisícové částky a seniory připravili o celoživotní úspory. S útoky však neskončili a peníze
se pokoušejí získat znovu a stále dokola.
SCÉNÁŘ PODVODU
-

pachatel zavolá i několikrát na pevnou linku a vydává se za „vnuka“, který je ve
finanční tísni
pod záminkou platby u notáře, advokáta, za auto nebo jeho opravu, případně jiné
smyšlené legendy, si vyžádá příslib půjčky většího obnosu peněz
„vnuk“ si z různých důvodů pro peníze nemůže přijet sám, osobně, proto pošle svého
známého
na smluvené místo přijíždí tedy cizí člověk, přebere od seniora hotovost a odjíždí pryč

JAK SE ZACHOVAT A CO DĚLAT
-

-

pokud Vám podvodníci zavolají, řekněte, že nemáte čas, ať zavolají později a hovor
ukončete
pokud se žádost o půjčku finančních prostředků nezakládá na pravdě, IHNED
ZAVOLEJTE NA LINKU 158 a policisty informujte o podezřelém telefonátu
NIKDY NEDÁVEJTE PENÍZE CIZÍM LIDEM, NAPŘED SI POŽADAVEK „VNUKA“
OVĚŘTE U RODINY.

HRAZENÍ POPLATKŮ V ROCE 2019
V březnovém Zpravodaji jste obdrželi Proto tímto připomínáme, že 2. splátku
informace k placení poplatků a stočného stočného a poplatky ze psů je nutné uhradit
v roce 2019, na počátku dubna pak každá do 30. 9. 2019 a 2. splátku poplatku za svoz
domácnost dostala rozpis a pokyny k placení. komunálního odpadu do 31. 10. 2019. Ty
Většina z Vás platí okamžitě, nečeká ani na z Vás, kteří nezaplatili ani 1. splátku, žádáme
termíny splatnosti – 30. duben u stočného o okamžitou úhradu, vystavujete se navýšení
a 31. květen u poplatku za odpady, což je poplatku až na trojnásobek. K bezhotovostní
zřejmé z níže uvedené tabulky. Možnosti platbě použijte číslo účtu 20425831/0100,
rozdělit poplatky na dvě splátky využívá jako variabilní symbol uveďte Vaše číslo
pouze minimum z Vás, protože jak říkáte, popisné. Pokud nevíte, kolik máte zaplatit
nechcete na to myslet. Mezi poplatníky jsou nebo s rozpisem nesouhlasíte, přijďte na
i takoví, kteří zaplatit zapomenou nebo rozpis obecní úřad.
plateb pravděpodobně ztratili.
Platby v Kč za jednotlivé měsíce za jednotlivé druhy poplatků
Druh
poplatku
Stočné
Poplatek
ze psů
Poplatek
za svoz KO

duben

Květen

červen

červenec

srpen

září

Celkem

277 200

46 820

5 010

5 000

8 360

20 140

362 530

8 038

2 450

300

150

150

150

11 238

167 872

39 500

6 160

2 640

1 980

3 960

222 112
HV

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?
28. 9. 2019

Divadlo Devítka

„(Ne)prodejné manželky“

Divadlo Devítka je ochotnický - amatérský divadelní soubor, který byl
založen hrstkou nadšenců v roce 2009 ve Společenském domě Labyrint
v Ostravě-Třebovicích. Poprvé se s velkým úspěchem představili v naší
obci v únoru 2018 hrou „MAYDAY“.
Dvojice provinčních anglických obchodníků se chystá prodat svoji
autodopravu zahraničním zájemcům. Ti si pro oživení obchodního
jednání přejí i placenou dámskou společnost. Co se ale stane,
když se v hotelovém apartmá nečekaně objeví i manželky obchodníků
a kupující tyto dámy považují za objednané luxusní prostitutky?
Pro uskutečnění obchodu je třeba udělat vše ...
Vstupné 80,- Kč, začátek v 18:00 hodin.
Prosíme Vás, přijďte včas! Připravte se doma tak, abyste stačili odložit
své svršky v šatně, abyste v klidu a pohodě usedli v sále kulturního domu,
abyste si stihli dát kávičku, sklenku vína nebo piva v přilehlé hospůdce
(otevřeno od 17 hodin).
22. 11. 2019

DS Tyl Drahotuše
„Paní Fantomasová se zlobí“
Ztřeštěná krimikomedie o jednom manželském sporu, který může vyřešit
jen loupež.

19. 1. 2020

Divadlo VENTYL
„Nový začátek“
Divadelní hru o dvou dějstvích a třech postavách uvede divadlo Ventyl
v české premiéře 2. listopadu 2019 v Hranicích.
O hře: Catherine je silná, úspěšná, emancipovaná žena, která drží
všechno pevně ve svých rukách. Je už dva roky rozvedená a vychovává
sama svou šestnáctiletou dceru Sáru. Pubertální Sára hledá lásku na celý
život, ale zatím zažila jen řadu zklamání. Ve své matce nenachází oporu,
jakou by si představovala. Vyčítá Catherine, že je tvrdá, bezcitná a bez
srdce. Catherine se své dceři rozhodne dokázat pravý opak, a proto k nim
domů na Štědrý večer pozve bezdomovce, kterého najde před jejich
dveřmi, aby s nimi sváteční den strávil. Setkání s bezdomovcem
Michelem změní život jak Sáře, tak hlavně Catherine, a započne se
nečekané dobrodružství...

28. 9. 2019

15:30

Sokol Ústí : FK Jeseník

29. 9. 2019

10:00

Sokol Ústí : TJ Mostkovice

12. 10. 2019

13:30

Sokol Ústí : FK Mohelnice

13. 10. 2019

10:00

Sokol Ústí : Sokol Horní Moštěnice

Zastupitelstvo obce Ústí společně s kulturní komisí
srdečně zvou všechny seniory mladšího i staršího věku
na přátelské posezení v sobotu 12. října od 16:00 hodin v sále KD v Ústí.
Tradiční občerstvení, vystoupení dětí MŠ a ZŠ Ústí,
k tanci a poslechu bude hrát hudební skupina Martina Foltýnka.
A možná se dočkáte i překvapení …

Kominík Petr Mynařík z Hranic bude ve dnech 1. a 2. 10. 2019 provádět
v naší obci čištění a kontrolu spalinových cest od spotřebičů na pevná a plynná
paliva. Cena za jeden komín včetně vystavení zprávy o pravidelné roční kontrole
a vybrání sazí činí 300,- Kč, za každý další komín v domě je cena 100,- Kč.
Zájemci nechť se hlásí na telefonu 603 156 665, nejlépe formou SMS. Jiný
termín lze zvolit po telefonické domluvě.

1989 – 2019
Příští Zpravodaj bude tak trochu vzpomínkový. Chcete-li se podílet na jeho zpracování,
napište pár řádků o tom, jak jste prožívali sametovou revoluci, jak se Vám změnil život
po listopadu 1989, co jste zažili příjemného či nepříjemného, co byste chtěli, aby bylo jako
dřív, a co byste naopak vůbec nechtěli. Podělte se o své historky z doby
před listopadem i po něm, případně přidejte i dobové fotografie.
Své příspěvky zasílejte na email: urad@obec-usti.cz do 20. listopadu 2019. Děkujeme Vám.
Periodický tisk územního samosprávného celku - Ústecký Zpravodaj
vydává zdarma pro občany obce Ústí 4 x ročně v počtu 220 ks výtisků Obecní úřad Ústí.
Příspěvky do příštího vydání Ústeckého zpravodaje odevzdejte do 20.11. 2019
Kontakt: Ústí čp. 33, 753 01 Hranice, IČ 00600849, tel. 581 621 157, e-mail:urad@obec-usti.cz.
Registrováno u MK ČR pod značkou MK ČR E 18359

